








   مقدمة
إنَّ اجلهاَد يف سبيل اهلل هو سبيل انتصار املؤمنني يف تارخيهم، وما زال إىل اليوم هو الطريق لعزتهم 
وكرامتهم، وما سطره اجليل األول من انتصارات وخطط وروائع يف تاريخ احلروب العاملية هلو خري 
دليل على هذا، وما صلح أول هذه األمة إال باجلهاد ومل ولن يصلح آخرها إال به، ولكن وحبمد اهلل فلم 
تزل رحم هذه األمة ولودًة معطاء، فهيئ اهلل هلا من ينفض عنها غبار املهانة ويزيح عنها ستار الغفلة، 
أذهاننا  إىل  وأعادت  ينسوها  مل  دروسًا  األعداء  لقنت  قد  الغالية  أمتنا  ربوع  يف  اليوم  اجلهاد  وساحات 

بطوالت السلف.

ومبا أنَّ الكفر كله ملة واحدة، وأنه يضرب املسلمني عن قوس واحدة، فسهم خمطئة، وأخرى نافذة، 
فلم َيبَق يف جسد األمة شرٌب إال وفيه ُجرح، وإنَّ من بني أشِد هذه اجلروح وأكثِرها إيالمًا هو ُجرح 
أسرى املسلمني واملسلمات يف سجون العدو .. هذا اجلرُح العميُق الذي ما انفّكت تنزف منه وألجله دماء 
امُلاهدين سعيًا مُلداواته واخلالص منه، لذا كان على النخبة من قادة اجلهاد أن يبحثوا عن السبل 
العدو والنكاية فيه، فكان لكٍل اجتهاده للوصول إىل هذا اهلدف، ولكن  األوقع والطرق األجنع لقهر 
ــ هو األسر من جنود  ــ مع أنه أخطرها  كان من بني أشد هذه الطرق نكايًة وأكثرها تأثرياً ووقعًا 
األعداء )َشدُّ الوثاق(، هذا العمل الذي قّلت نوعّيته يف وقتنا احلاضر، ونكاد ال جند من يسعى إليه إال 
الثلة القليلة من أصحاب العزائم الصادقة واهلمم العالية، يعملون وخيططون ليل نهار وما يزيدهم 
همة وبذاًل وتضحيًة يف ذلك هو صيحات أسرى املسلمني واملسلمات الذين يأنون يف سجون العدو وال 

مغيث هلم.

لذا سنوثق يف مقامنا هذا إسرتاتيجية األسر يف العمل اجلهادي عن طريق أحداثًا ووقائع مّرت يف بالد 
الرافدين كان بطُلها قائداً ُيعترب منوذجًا للقلة الذين يسعون لإلقتصاص من العدو بعملّيات األسر 

منه.
تلك  وعاصروا  شهدوا  حمللني  ثالثة  استضفنا  فقد  الصورة،  وتتضح  احلديث  يكتمل  أن  أجل  ومن 
الفرتة وكانوا متابعني هلذا القائد املقدام، ليقوموا بتوضيح ما جرى واإلجابة على بعض اإلستفسارات 

والتساؤالت وهم كل من: 

األخ أبو بكر اهلامشي / ديوان الشـرع 	•
األخ حسام الشمري / ديوان اإلعــالم 	•
األخ أسامة العزاوي / ديوان اإلعــالم 	•

وعظة،  وعربًة  فائدًة  املسلمون  يستخلص  أن  تعاىل  ونسأله  والعمل،  القول  يف  اإلخالص  اهلل  نسأل 
وغايتنا أكثر التحريض وشحذ اهلمة .. آميــن
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تبدأ إنطالقتنا من مدينة حديثة .. أو ما تسمى بعروس الفرات .. تقع مدينة حديثة على ضفاف نهر 
الفرات مبحافظة األنبار غرب العراق على بعد 260 كيلومرت غرب العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها 
حوالي 100 الف نسمة، وهي مدينة زاخرة باجلمال والروعة ومبناظرها اخلالبة، حيث ميتد شريطًا 
من البساتني واخلضرة على جانيب نهرها مع نواعري املاء وزوارق الصيادين واجلسور القدمية العائمة، 

وتشمخ يف مسائها أشجار النخيل والفواكه املثمرة.

  [[-  مدينة حديثـة

من بني هذه األجواء ولد القائد أبو الوليــد .. شخصّيـة ُمهابـة، وقائد عـسكـرّي حُمنـك، سريـُع البديهيـة، 
ذكـّي بالفطـرة، كان مثااًل يف احُللِم والتواضع والبساطة والشجاعة واإلقدام، تربـى ونشأ يف هذه 
املدينة، فـكانـت سببًا ِمن أسباب ُعلّوه وصار سببًا من أسباب ُعلّوها، أصبـح من خـريِة رجاهلا، عاَش آمراً 

باملعـروف، ناهيـًا عن امُلنكـر.

كان أبو الوليد يف مرحلة من مراحل عمره ضابطًا يف اجلـيش العراقي السابـق، كان منضبطًا جداً 
إن وطأِت  خـاء، وما  الرَّ وِلـينـِِه يف  الشدائـد،  بِغـلظِتِه يف  ُعـرف  العسكري،  أقرانه يف املال  عن  متميزاً 
القائد الفذ لإللتحاق بركب املاهدين  الرافديـن، حـّتى سارع  القواُت األمريكية ومن معها أرَض 
حتت راية »أنصار اإلسالم« واليت كانت تسمى بتلك املرحلة بــ »جيش أنصار السنة«، فاستفاد كثرياً 
ومنهجه  فكره  يبلور  وأخذ  العراق،  بشمال  اجلبال  يف  املرتدين  لقتال  جتربتهم  يف  األنصار  قادة  من 
الشباِب  دعـوِة  بيـن  البسيط  الشرعي  بعلمه  فَجَمـَع  القادمـة،  ِللمرحـلة  باإلعداِد  بدأ  ثم  بهم،  ِبتأُثرِه 
ـِع السالِح  عمومًا وباألخص أهـل املساجد منهم لدفـِع الصائـل الكافـر الذي غزى البالد .. وبني مهمة َجْ
والذخائر واألعتدة من ُمعـسكرات اجليـِش السابـق ملعرفته بأهمية هذا السالح يف املعركة اليت ستدار 

فيما بعد.
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اجلهادية،  للساحة  السابق  يف  اكتسبها  اليت  العسكرية  خرباته  كل  يسخر  قائدنا  بدأ  ذلك  بعد  ثم 
وبدأ ببناِء هيكـٍل عسكـرّي ُصلب مُلابهـة القّوات األمريكية ومن جاء معهـا، حيث بدأ بتدريب شبـاب 
مدينته، وختـريج امُلاهديـن، وقياَدِتـِهْم يف املعـارك، حـتى أذاق اهلُل األمريكان على يديـه كـأَس املّر 
َتـَتواىل، فكان قائداً شجاعًا يتصدر  أمّيا فـْتـح، وبدأت اإلنتصاراُت على يديه  اهلُل عليـِه  العـلقـم، ففـتَح 
جنوده ويغامر بنفسه يف كل وقعة، ومع أنَّه كان ال ميلك السالح والعدة الكافية لكنه مل ينفك عن 
قيادة  اختارته  ما  وسرعان  القول،  قبل  بالفعل  جلنوده  قدوًة  الرجل  هذا  فكان  يستطيعه،  مبا  اجلهاد 

األنصار ليصبـح وجبدارة املسؤوُل العـسكـرّي ملدينـة حديثـة وما جاورهـا.

يقول أحد أبرز جنوده املقربني منه: واهلل ِإنَّ اللسان ليعجز عن وصف هذا البطل، )يسكت قلياًل وتكاد 
العربة تغلبه( فيكمل:  بعد دخول القوات الصليبية ألرض العراق قام هذا أبو الوليد بهيكلة عدد من 
أنا من ضمنهم( وجعهم يف مدينة بروانة حيث مسقط  أهالي حديثة وما جاورها )وكنت  شباب 
رأسه، وبدأ يهيئنا عمليًا بكيفية الدفاع ورد الصائل احملتل، وكان ال ميلك من العدة والعتاد واألموال 
ر على  إال القليل، وكانت لديه دراجة نارية صغرية حيمل فيها العبوات الناسفة ويزرعها بيده ِلُتَفجَّ
آليات الصليبـيني، فكان من بني األوائل الذين أشعلوا النار من حتت أقدام الصليبـيني يف مدينة حديثة 
وما جاورها، وبعد مدة .. طّور من عمله فبدأ خيوض اإلشتباكات مع القوات األمريكية فتمكن من 
إعطاب آلية من نوع )هامفي( يف أول اشتباك خاضه يف مدينة حديثة، وبعد دخول جاعة األنصار 
إىل مدينة حديثة على الفور قام األخ بأخذ املشورة منا يف أن يبايعهم وكان لديه تفاصيل كاملة 
عنهم أيام قتاهلم يف اجلبال، وبالفعل بايعهم هو عن جمموعتنا بأسرها، وبدأنا عماًل جديداً منظمًا 

حتت راية األنصار.

ولكن ما يهمنا هنا يف مقامنا هذا هو التطرق إىل جانٍب شغل حيزاً مهمًا من عمل وتفكري وختطيط هذا 
القائد والذي كان منبثقًا من ختطيط وتفكري قيادة األنصار .. هذا اجلانب جعله مميزاً جداً بل ومن 
القلة القليلة من بني أقرانه ال على مستوى الساحة اجلهادية يف العراق فحسب، ولكن على مستوى 

اجلهاد اإلسالمي العاملي.

فأغلب القادة حينما يدخل معركة مع قوات مثل القوات األمريكية يضع يف أولوياته مدى إثخانه 
يف النيل منهم عن طريق قتل وإصابة أكثر عدد من جنودهم، وبالتأكيد فإن هذا هو اهلدف املشروع 
وهو من أصل اجلهاد .. أما أبا الوليد فباإلضافة إىل ما ُذكر فقد كان يضع نصب عينيه تتمة هذه 
النكاية يف العدو عن طريق )َشّد الوثاق(، حيث إنَّ أسر مقاتلني أمريكان هو ما كان يرنو ويتطلع 

إليه قائدنا ملا يعلم يف عاقبه هذا األمر من تأثري على العدو وكسٍر لروحه املعنوية.

لذلك فمنذ اليوم األول كان أبا الوليد يعد خـطـط بارعـة وإمكانّيات قّل مثيلـُـها، حيث كان يهيئ 
ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ُقوٍَّة  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  هَلُْم  وا  )َوَأِعدُّ بقوله تعاىل:  العظيم متمثاًل  األمر  رجاله هلذا 

ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَُّكْم( )األنفال: 60( .. وهذا اإلعداد كان من طريقني: 
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األول: نظريًا .. عن طريق البيان والتوضيح ألهمية هذا األمر ودوره يف إنهيار العدو، بل قد يصل إىل 
حسم معارك بأكملها، فكان يبني هلم على سبيل املثال كيف انهارت القوات األمريكية يف الصومال 
جبيشها الذي كان يفوق الـ 24000 مقاتل بسبب إسقاط املقاتلني الصوماليني ملروحيتني من نوع )بالك 
كبرية  نكسة  فكانت  األمريكي  اجليش  صفوف  يف  خسائر  إىل  باألضافة  منها  طيار  وأسر  هوك( 

للقوات األمريكية أدت إىل إنسحابها مهزومة وبصورة مهينة من الصومال وذلك يف عام 1994.

املدينة ضد  بها يف  اليت يقومون  اليومية  العسكرية  العمليات واهلجمات  .. من خالل  والثاني: عمليًا 
هذه  فكانت  وغريها،  القصف  أو  الناسفة  العبوات  أو  باإلشتباكات  كانت  سواء  األمريكية  القوات 
العمليات ُتَنكُل وُتثِخُن يف األمريكان ألن من يقوم بها كان جييدها ألنه يعرف أن بانتظاره مهمة 

أكرب وأعظم مما يقوم به.

  [[-  معاناة الجيش األميركي اليومية في العراق

وبينما كان قائدنا منشغاًل بتدريب جنوده وصلت األخبار من مدينة الرمادي وحتديداً من إخوانهم 
يف كتيبة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه جبماعة األنصار، حيث قاموا بأسر أثنا عشر نيباليًا وذلك 
بعد نصب كمني حمكم هلم على الطريق الدولي السريع )بغداد ــ عمان(، وهم من الكوادر اهلندسية 

املتعاقدة مع القوات األمريكية للعمل يف قواعدها داخل العراق.

* أبو بكر اهلامشي:  بعد فرتة وجيزة من إحتالل العراق، أحس األمريكان أنهم حباجة ماسة إىل 
أعداد كثرية من الكوادر والعمال يف خمتلف املاالت، حيث إنَّ ُكرب مساحة العراق وكثرة القواعد 
األمريكية وتنامي دور املاهدين يف التصدي هلم كانت تضطرهم لتوسيع قواعدهم وكوادرهم، 
وباألخص إذا علمنا أن األمريكان يتوجسون من جلب املزيد من الكوادر العراقية للعمل يف قواعدهم، 
بأن  قرارهم  جاء  هنا  ومن  للمجاهدين،  عيون  هم  هؤالء  من  قسمًا  أن  جيداً  يعرفون  كانوا  ألنهم 
األردن(  يف  )وباألخص  باملنطقة  العمالة  تشغيل  شركات  لكربى  وأوعزوا  اجنبية  عمالة  يستوردوا 
مغري  العرض  أنَّ  ومع  عالية،  رواتب  مقابل  األمريكية  القواعد  يف  للعمل  وعمال  كوادر  بإدخال 
لكن خلطورة الوضع بالعراق وشيوع هذا اإلنطباع على مستوى العامل .. فلم يقبل أحد بالعمل سوى 

جماميع قليلة من البلدان الفقرية كالنيبال مثاًل.
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  [[-  صور 12 نيبالي أثناء التحقيق قام بأسرهم المجاهدون األبطال

عملية النيباليني كانت أول عملية أسر أجانب بهذا العدد ينفذها جنود أنصار اإلسالم، وفور إعالننا 
عن عملية األسر تناقلت وكاالت األنباء والفضائيات هذا اخلرب، بعدها جرت حماوالت كثرية للتأثري 
الوثائق اليت حبوزتهم  التثبت من  .. وبعد  بابًا ألحد  علينا وحماولة إطالق سراحهم، لكننا مل نفتح 
إضافة إىل إعرتافاتهم بأنهم متعاقدين للعمل يف قواعد القوات األمريكية بالعراق، إجتمعت قيادة 
األنصار يف حينها لتقرير مصريهم فكان البتُّ بقتلهم جيعًا ومت تنفيذ ذلك فيهم بعد ما يقارب 10 

أيام من أسرهم.

األمريكان  إستلمها  األنصار  قيادة  من  رسالة  القرار  هذا  كان  بساطة،  بكل  اهلامشي:  بكر  أبو   *
مباشرة وفهموا مقتضاها أو مضمونها والذي كان )ليس لكم سوى جلب املزيد من العمالة والكادر 

األمريكي الذين يتم جلبهم بالطائرات والدبابات .. وبالتالي حتمل أعباء وخماطر هذا األمر(.

وبالرغم من أن هذه العملية مل تكن بذات األهمية اليت كان يتطلع إليها قائدنا أبا الوليد على اعتبار 
أن هؤالء مل يكونوا أمريكان أو من القوات العسكرية املتحالفة معها، لذلك فإن تأثريها على اجليش 
األمريكي كان حمدود وغري مباشر .. لكنه ورفاقه استبشروا خرياً فيها وأيقنوا أنهم يسريون على 
أبرمها  اليت  العقود  من  الكثري  إبطال  عن  العملية  تلك  أمثرت  أن  بعد  باألخص  الصحيح،  الطريق 
الوحيدة  ميزتها  املادي  اإلغراء  كان  واليت  خمتلفة  فقرية  دول  من  عماالت  مع  األمريكي  اجليش 

رغم ما فيها من املخاطر.

أبا  القائد  املنطقة الغربية بتوسيع نطاق عمل  الزمن أوعزت قيادة األنصار إىل أمري  وبعد فرتة من 
من  اإلدارية  حدودها  تبدأ  واليت  بأكملها  الثانية  الغربية  للمنطقة  العسكري  القائد  ليكون  الوليد 
مدينة هيت وتنتهي أقصى غرب العراق مروراً مبناطق كبيسة وحديثة وراوة وعانة والقائم وباقي 

املناطق. 
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بدأ اإلعداد يكون مبستوى أعلى، وبدأت تتخرج على يد هذا القائد كوادر املاهدين، وبدأ العمل يأخذ 
أشكااًل خمتلفة منها تكثيف العمليات النوعية وتطوير صناعة املواد املتفجرة، وكذلك الرتكيز على 
اصطيادها  املمكن  من  واليت  النوعية،  األهداف  عن  املعلومات  جبمع  تقوم  استخبارتية  خاليا  تطوير 

وأسرها .. واهلدف من ذلك أن ال يضيع اجلهد على الصغار وأمنا العربة بالضربات املوجعة للكبار.

قاعــدة القادسية اجلويـة اإلسرتاتيجية .. أو ما بات ُيطلق عليـه األمريكــان بعـد اإلحتـالل بـ )قاعـدة 
غرب  تقـريبـًا  مرت  كيلو   200 مبسافة  تبعد  واليت  البغدادي  مدينة  يف  القاعدة  هذه  تقع  األسد(،  عني 
العاصمة بغـداد، وتعترب من أكرب قواعــد اجليـش األميــركي يف العــراق، وهــي القاعدة اليت هبط بها 

الرئيس األمريكي جـورج بـوش للقاء اهلالك »ستار أبـو ريشة« مسـؤول صحــوة األنبــار.

  [[-  قاعدة عين األسد »القادسية« غربي العراق

هذه القاعدة كانت املسرح ألول خلية استخبارتية يتمكن األنصار من زرعها وتغلغلها داخل قواعد 
األميـركان يف املنطقة الغربية، حيث مت اصطياد الكثري من العمالء واجلواسيس الذين يعملون داخل 
هذه القاعدة، حتى صار معلومًا لدى القوات األمريكية أن غالب املقاولني وسائقي الشاحنات الذين 
يوصلون املؤن واخلدمات للجيش األمريكي أذا وصل ساملًا هلم أحد، فأنه سيقع بيد املاهدين فور 

خروجه من القاعدة.

أما العمليات النوعية فبدأت تثمر بعد حني .. ففي شهر آذار من عام 2005، ُأْبِلغنا من داخل قاعدة األسد 
بأنَّ صيداً مثينًا سيخرج منها، وهو موكب مكوٌن من مخسة ضباط من املخابرات األجنبية املرتبطني 
بالقوات األمريكية يرافقهم إثنا عشر عراقيًا هم من أفراد محايتهم الشخصية، متخفني مبالبس 

مدنية وسيارت صالون طبيعية كاليت يستخدمها عامة الناس.

)من  وأبلغهم  هيت  مدينة  يف  باملاهدين  مصدرنا  إتصل  األسد  قاعدة  داخل  من  الشمري:  حسام   *
خالل شفرة متفق عليها( بأن مخس من أفراد املخابرات وعلى مستوى عالي من األهمية حيميهم 
12 عراقي من حراسهم الشخصيني، سيخرجون اآلن من القاعدة متوجهني باجتاهكم برتل مكون من 

مخس سيارت صالون مدنية باإلضافة إىل رأس شاحنة.
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بسبب  بعد،  األنبار  حمافظة  دخلت  قد  النقال  هاتف  شركات  تكن  مل   2005 عام  يف  أنَّه  املعلوم  ومن 
هذه  تعترب  كانت  حيث  األمريكية،  والقوات  املاهدين  بني  املواجهات  وكثرة  املنطقة  سخونة 
املنطقة بـ )منطقة حرب( أو باملصطلح األمريكي )war zone( فلم تستطع أيًا من شركات اهلاتف 
النقال من الدخول هلا فضاًل عن نصب أبراجها يف تلك املنطقة، لذلك كان اعتماد املاهدين يف حينها 

على هاتف )الثريا( املرتبط باألقمار الصناعية والذي كان شائع اإلستخدام آنذاك.

األمريكان  تواجه  اليت كانت  املشكلة   .. وألوانها  السيارات  بأنواع  د املاهدين  زوَّ األخ  فإن  بالتأكيد 
هو أن طريق اخلروج من القاعدة حتى الوصول إىل الطريق اإلسرتاتيجي والذي يسمى يف العراق بـ 
)اخلط السريع، وهو الطريق الذي يربط العاصمة بغداد باحلدود السورية واألردنية( ليس لديهم 
ما  قلَّ  املهمة  والشخصيات  فاألمريكان  لذلك  هيت،  مدينة  أمام  من  مير  فقط  واحد  شارع  إال  فيه 
تسري فيه خلطورته، وكان البديل الوحيد ألغلب تنقالتهم هو الطائرات املروحية، أو يعتمدون على 
التخفي كما يف هذه احلالة، حبيث أنه لوال أن املصدر خيربنا بالسيارات ومواصفاتها ومن بداخلها 

كان من غري املمكن كشفهم لعدم وجود ما مييزهم أو يثري الشك فيهم.

وعلى الفور جرت إتصاالت مع القائد أبو الوليد والذي كان يف مهمة بعيدة عن املنطقة إلخباره حول 
هذه العملية، فأوعز إليهم بالتوكل على اهلل عزَّ وجل واخلروج لتنفيذها مع حماولة حثيثة لتطبيق 

ما مت اإلتفاق عليه مسبقًا.

خرج الرتل من قاعدة األسد األمريكية وعند وصوهلم لنقطة قريبة من هيت حيث موقع الكمني 
خرجت جمموعة من خرية أبطال اجلهاد يف مدينة هيت كما خترج األسود من عرينها.  

  [[-  ضبّاط المخابرات بسيارات مدنية أثناء خروجهم من القاعدة في تصوير توضيحي

* حسام الشمري: بعد مرور آخر سيارة من سيارت الناس العامة قبل الرتل .. أخرج املاهدون سيارتان 
متقابلتان وسط الطريق وقطعوا الشارع العام وترجل سائقيها يف احلال والتحقوا باملاهدين الذين 
كانوا يتمركزون على جانيب الطريق وهذا الطريق كان شارع واحد فقط ذهابًا وإيابًا )مما يعين 
أنه ال تفصله جزرة وسطية(، وحني وصول الرتل تفاجئ واضطر للوقوف وعلم أن هذا األمر كمني، 
ويف هذه األثناء فتح عليهم املاهدون واباًل من نريان أسلحتهم الرشاشة، وخالل الثواني األوىل ُقتل 

ما يقارب ستة من عمالء احلرس الشخصي واثنني من الغربـيني.
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 .. ترابية  سواتر  خلف  أنفسهم  وحيصنون  سياراتهم  من  ينزلوا  أن  فاستطاعوا  اآلخرين  البقية  أما 
بالقتال وبشراسة، فاستمرت  املمكن أن يسلموا أنفسهم، لكنهم استمروا  أنهم من  لذلك ظنَّ اإلخوة 
املناوشات بني الطرفني وكان لرتل العدو من الذخائر والرمانات اليدوية ما يكفيه وزيادة، على عكس 
املاهدين الذين بدأت ذخائرهم تتناقص، فصاروا يف مشكلة حقيقية )ألن العدو بني أيديهم(، فأرسل 
املاهدون يف طلب إمـداد سريع جداً من أقرب مفرزة على النقطة اليت يتواجدون بها، وباملقابل ومما 
ال شك فيه فإن مع بداية العملية إتصل رتل العدو بالقاعدة األمريكية إلمدادهم بالطائرات واجلنود 

وحسم املوقف.

يف مثل هكذا عمليات، عادًة ما يكون العوام الناس بالقرب من ساحة املواجهة، ويقومون بصف سيارتهم 
جانبًا والنزول خلف ساتر حلني انتهاء املعركة، لذلك مكر أحد الغربـيني مستغاًل وجود رجل كانت 
سيارته متوجهة باجتاه القاعدة، فرفع عليه السالح وأجربه لركوب السيارة فركب معه ومل يتمكن 

املاهدون من إصابته، ووصلت األخبار الحقًا بأنه وصل للقاعدة وجنا من موت حمقق.

وصل إسناد املاهدين قبل اإلسناد األمريكي، فزادتهم همًة وعزمًا واستمرت العملية إىل أن حتول 
كل مقاتلي العدو إما مصابًا أو قتياًل، فسكتت بنادقهم بعد أن يأسوا وعرفوا أنهم هلكوا ال حمالة، 
ــ من خلف ساتٍر ترابي رافعًا  ــ ومعامله واضحة أنه كان من بالد جنوب شرق آسيا  فخرج كبريهم 
بإيقاف  املاهدين  مفارز  آمر  فأوعز  العربية،  باللغة  بصعوبة  ينطقها  أسري(  ــ  )أسري  ويصيح  يديه 

الضرب وخرج عليه بنفسه ليُشدَّ وثاقه.

والذي نسميه  اآللي  لكن رشاشُه  أسري،  إيده ويصيح  رافع  الياباني صحيح كان  الشمري:  * حسام 
بلهجتنا بــ )الغدارة( كان ممسكه بيده ورافعه إىل األعلى، لذلك قال لنا األخ آمر املفرزة:  كنت أقرتب 
منه حبذر شديد وعيين ترقب سالحه، وأهدئه وأقول له )OK-OK( باللغة اإلنكليزية .. فيقول عندما 
صار بيين وبينة أمتار قليلة صاح بعلو صوتة )ياااااااا( وضرب رشقة على األخ لقتله، لكن بفضل اهلل 
أنه من كثر ارتباكه مل يصب األخ، وباملقابل األخ كان يقول أنا ما كنت أريد أن أقتله لكن مل يكن 
لي بد إال ضربه، فاطلقت رصاصتني فقط فأصابته األوىل يف رأسه والثانية يف يده، فسقط يف احلال 
لكن حتى اإلصابة اليت يف رأسه كانت سطحية يعين كان من املمكن جداً عالجها، لكن بهذه األثناء 
وصلت الطائرات األمريكية لذلك قام اإلخوة مباشرة حبمله ووضعه مبحالت قريبة مهجورة مل 

يكتمل بنائها، بعد أن جلبوا كل مستمسكاته وانسحبوا وأرسلوا على الفور من يقوم بتبين العملية.

س/ ملاذا مل يتم جلب الياباني بسيارات اإلخوة وإخالئه يف أحد مقراتكم القريبة ومن ثم عالجة ؟

ج/ سؤال جيد هذا .. املعروف يف الساحة العراقية أن املاهد يقوم يف حالة إنسحابه بتأمني سالحه يف 
مكان معني ويرفع لثامه ويذوب مباشرة مع عوام الناس، فال تتمكن القوات األمريكية من التمييز 
فيمن قام بالعملية وسط االف األشخاص مع أنها عادًة ما تطوق املدينة وتفتش املوجودين .. فوجود 
التفريط  ميكننا  ال  بالتالي  العملية  بتلك  قاموا  من  أنهم  واضح  دليل  مثاًل  اإلخوة  بسيارة  الياباني 

مبجموعة من خرية اإلخوة املاهدين يف تلك املنطقة يف مقابل إنقاذ الياباني.
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رابعهم  جتد  ومل  قتلوا،  الذين  خمابراتها  من  ثالثة  جثث  بانتشال  األمريكية  القوات  قامت  بعدها 
 ،)Security Manager( وهو الياباني الذي تبني من وثائقه أنه يعمل كمدير أمين يف قاعدة األسد
بعمليات  وبدأت  حصاراً  عليها  وفرضت  بأكملها  هيت  مدينة  وطوقت  القوات  من  املزيد  فاستدعت 
تفتيش واسعة النطاق، لذلك كانت الغاية من التبين السريع للجماعة هلذه العملية مبا فيها من 
أسر الياباني هي رسالة للقوات األمريكية بأن تكف عن البحث وتطويق املدينة ألن من تبحث عنه 

قد وقع بأيدي األنصار.

  [[-  القوات األميركية أثناء عبورها الجسر الوحيد في مدينة هيت لغرض تطويقها 

* ابو مسلم العزاوي: كانت هذه العملية ضربة موجعه جداً من األنصار للقوات األمريكية .. فقتل 
ثالثٍة من املخابرات الغربية مع كل أفراد محايتهم مع صعوبتها ــ لكن هذه هي احلرب، وكل شئ 
ممكن فيها ! ــ لكن فوق كل هذا أسُر مدير أمين ياباني يف كربى القواعد األمريكية يف العراق كان 

مبثابة صفعة قوية جداً للحكومة األمريكية وجيشها احملتل يف العراق.

وبعد أن مت التدقيق للوثائق واهلويات واألوراق اليت كان حبوزته، تبني أنَّ هذا الياباني يعمل ضمن 
ليعمل  بعد  فيما  انتقل  لكنه  العراق،  جنوب  البصرة  حمافظة  يف  بريطانية  أمنية  شركة  ضباط 

كمدير أمين يف قاعدة األسد األمريكية .. فكان صيداً مثينًا وفضاًل من اهلل علينا.
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                                                                                                  ماشيمورا .. وزير خارجية اليابـان   -]]  
وهنا سألنا األخ حسام الشمـــري عن سبـب ربط هذه املناشدة  مبسألة إعادة اإلعمار فأجاب: 

* خبصوص العناية الطبية للياباني فنحن كنا حريصني أكثر منهم على إسعافه، ألنه من متام 
ساحة  يف  أننا  مبا  لكن  األمر  هذا  يف  نستطيعه  ما  بذلنا  فلذلك  حيًا،  أسره  مت  من  يكون  أن  مهمتنا 

معركة فقد متر بنا ظروف حتتم علينا فعل ما ال نود فعله.

لكن مناشدة وزير اخلارجية الياباني جلماعة األنصار إلطالق سراح مواطنهم .. ثم ربط هذه املناشدة 
الفضائيــة،  اجلزيرة  قناة  مثل  مشهورة  عربية  قناة  على  وبثها  العراق،  يف  اإلعمار  إعادة  مبسألة 
احلقيقة هي حركة دبلوماسية لإلحياء بأن دور اليابان يف احلرب على العراق هو إلعادة اإلعمار !! 
وهذا كذب واضح .. فالعامل أجع يعرف أن اليابان هي دولة حليفة يف كل حروب أمريكا باملنطقة، 
ومع ذلك إذا سلمنا جداًل بهذا األمر فهل قمنا حنن مثاًل بأسر مهندس ياباني )مسكني( يعمل على 
نصب حمطة كهرباء يف العراق؟!!، أم هو مهندس يقوم ببناء اجلسور أو املستشفيـات !!؟ هـذه وثائقه 
أنه  إىل  تشري  وهي  يراجعها  أن  يريد  ملن  اإلنرتنت  شبكة  على  منشورة  وهي  بها  حنتفظ  اآلن  إىل 
)Security Manager( مدير أمين بقاعدة األسد .. هوياته تشري إىل أنه من القوة املتعددة اجلنسيات 

يف العراق. 

العراق،  لتشويه صورة اجلهاد يف  الياباني  العموم هي طريقة ذكية من وزير اخلارجية  لكن على 
باألخص إذا عرفنا أن كل املنابر مفتوحة أمامة لبث افرتاءاته، بينما ال جند من يفتح أمامنا منرباً 

واحداً للدفاع عن أنفسنا وبيان حقيقة األمر.
واملاهدين  اجلهاد  صورة  تشّوه  هذا  يومنا  إىل  إنه  ونقول  األمر  هذا  يف  نسرتسل  ان  املمكن  ومن  بل 
البهية، وتقلب احلقائق، وميارس تكتيم أعالمي ال مثيل له ضدهم، وإنه طيلة هذه الفرتة اي على 

مدى الـ 8 سنوات املنصرمه مل يظهر ممثل رمسي أو شخص ما أصالة عن املاهدين الصادقني.

وبعد ما يقارب أربع ساعات من تبنينا هلذه العملية، خرج ممثل 
 .. العراق  اليابانية أقّر بفقدان أحد مواطنيهم يف  عن احلكومة 
مت  من  أن  اعتبار  على  جداً  أحرجوا  األمريكان  أن  واحلقيقة 
أسره على مستوى من األهمية ويعمل يف شركة أمنية كبرية 
لدولة  مواطنًا  كونه  إىل  إضافة  بريطانيا،  هي  حليفة  لدولة 

حليفة أخرى هي اليابان فكانت الضربة مزدوجة. 

رسالة  يف  )ماشيمورا(  الياباني  اخلارجية  وزير  ناشد  فرتة  بعد 
السنة  أنصار  جيش  الفضائية  اجلزيرة  قناة  بثتها  متلفزة 
له  الطبية  العناية  توفري  األقل  على  أو  مواطنها  سراح  بإطالق 
يف إحدى املستشفيات، ثم جدد موقف بالده الداعم لعملية أعادة 
اإلعمار يف العراق، ومتنى بأن يتحسن الوضع األمين لكي تسري 

أعادة اإلعمار بصورة طبيعية.
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                                                                                                            الياباني »سايتو« هالكًا   -]] 

كثرية  إجيابية  نتائج  من  أمثرته  وما  وأحداث  تفاصيل  من  فيها  مبا  العملية  هذه  انتهت  أن  بعد 
القوات  نصيب  من  حتميًا  واقعًا  كان  الضعيف  واملوقــــف  فاإلنكســـار  وبعكســـه  املاهديــــن،  لصاحل 
األمريكية، لذلك فقد استنتج املقاتلني عمليًا أن مثل هذه العمليات ُتوِصل إىل املقصود بصورة أسرع 
وأبلغ وبتكاليف أقل، وإن كان فيها من املغامرِة واخلطورِة ما فيها .. فتعاهد اجلميع على املضي قدمًا 

يف هذا الطريق.

وبينما  العراق،  إحتالل  والنصف على  السنتني  يقارب  وما  العملية  أشهر على هذه  وبعد مرور عدة 
كان اخلط البياني لعمليات املاهدين يف تصاعد وما الزم هذا األمر من مقتل جنود العدو وحتطم 
آلياته، كانت هذه املدة كفيلة لدراسة طبيعة العدو وأسلوب قتاله ميدانيًا واخلطط اليت يستخدمها 

يف املعركة.

لذلك .. قرر أبو الوليد باإلتفاق مع خربائه ومستشاريه التخطيط لعمل غزوة نوعية لضرب كيان 
اجليش األمريكي يف العمق، فأرسل تقريراً لقيادة األنصار بتفاصيل كاملة عن ما يروم فعله، وبعد 
دراسة مستفيضة هلذا التقرير من عدة جوانب وما فيه من رؤية وطرح، وأيضًا الواقع العملي واملردود 
اإلجيابي، أصدرت القيادة ألبي الوليد املوافقة املبدئية ملشروعه، وأرسلت له متطلباته .. فبدأ يتأهب 

لعدوه ويعد العدة للقائه.

مباشرًة بعد انسحاب اجليش األمريكي وبينما 
كانت سيارات رتل العدو ما زالت حترتق توجه 
مت  الذي  الياباني  إىل  بالغة  وبسرعة  اإلخوة 
أسره إلسعافه ومعاجلته، ولكن !! قدر اهلل فعند 
الدم  نزف  نتيجة  هلك  قد  أنه  تبني  وصوهلم 

الذي مل يتوقف.

القوات  أن  األمر  هذا  يف  املبكي  املضحك  ولكن 
أفراد  من  ثالثة  بانتشال  قامت  األمريكية 
حراسهم  تركت  بينما  الغربية،  املخابرات 
أن  مع  الشارع  يف  العراقيني  من  الشخصّيني 
فيهم من هم الزالوا على قيد احلياة ويتوجعون 
تقم  أنها مل  إال  بهم،  أملت  اليت  األصابات  أملًا من 
فسبحان  يتوجعون،  وتركتهم  بإسعافهم  حتى 
اهلل .. هنا يتبني كم هو رخيص من يرتد ويبيع 
وكم  لألمريكان،  وعبداً  خادمًا  ويصبح  دينه 
يتعاملون معه  وإن كانوا  بنظرهم  هو حمتقر 

ويضحكون معه يف الظاهر.



                                                                                  القوات األميركية ترد على قصف المجاهدين   -]]  
تابعة لقضاء  الفرات،  .. وهي مدينة صغرية تقع على ضفة نهر  العمل حينها بروانه  وكان مسرح 
حديثة، ويسكنها ما يقارب عشرون ألف نسمه، وفيها صحراء شاسعة يتيه فيها كل من العلم له بها.

القاعدة  على  اهلاون  وقذائف  بالصواريخ  دورية  قصف  لعمليات  منطلقًا  الصحراء  هذه  كانت 
األمريكية يف حديثة )واليت تتخذ من سد حديثة مركزاً هلا(، فتنهال على هذه القاعدة مثل مطر 
املوت، وبصورة مباشرة وسريعة يرد اجليش األمريكي على مصدر إطالق النار ولكن دون جدوى، 

فاملاهدين يعرفون هذا األسلوب جيداً .. فانسحابهم أسرع من رده.

ــ  .. حيث أمر سرية عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  الوليد  أبو  بدأت خطة  ومن هذا املفصل حتديداً 
واليت كانت تتمركز يف ذلك القاطع ــ من تكثيف القصف وجعله ال يقل عن مرتني يف اليوم الواحد، 

والغاية إستفزاز اجليش األمريكي واستدراجه للنزول إىل تلك الصحراء.

فإن اجلنود  العراق،  واجباتها يف مدن  لتنفيذ  الدوريات األمريكية  أثناء خروج  بكر اهلامشي:  ابو   *
وجيذبه  اجلندي  ينظر  حيث  احلذر،  وشديدي  اإلنتباه  وشديدي  جداً  متوترين  يكونون  األمريكان 
كل كيس أو قمامة أو أي شيء يف الشارع خوفًا من أن يكوَن عبوة ناسفة، وينتبه على رؤوس األفرع 
ِلئال تنطلق منها صاروخ قاذفة، وحيذر من كل سيارة متوقفة أو أخرى تسري يف الشارع خشية أن 
تكون مفخخة، ويبقى هكذا يف شدٍّ عصيب حلني رجوعه إىل القاعدة، وهناك من املفرتض أن ينتهي 
واجبه ويدخل يف وقت راحته ليغري مالبسه ويغتسل ويأكل وجبة من هذه احملرمات كلحم اخلنزير 
أو يشرب من هذه املسكرات متخياًل أنه سيجد راحته بعد عناء طويل، ويف هذه األثناء تسقط قذيفة 
!!! بغض  القاعدة األمريكية فلكم أن تتخيلوا ماذا حيدث  أو صاروخ يطلقه املاهدون داخل  هاون 
النظر هل هذه القذيفة الصاروخية أصابت هدفها أو مل تصبه، أقرب ملا نصف به هذا املوقف وتلك 
األجواء »أقضت مضجعهم«، وكل ما حتمله هذه الكلمة من معاني، ومن املعلوم أن األمريكان لديهم 
أنظمة صارمة ملثل هذه احلاالت حلماية جنودهم، فحرصهم على احلياة أكثر من حرصهم ألي 
شيء آخر، ويف كل األحوال سيسلب اجلندي األمريكي من وقت راحته وبالتالي فلن يكون له مكان 
قال  كما  النوم،  من  اإلنسان  يتمكن  فلن  باألمان  الشعور  وبدون  األمان  مع  النوم  فيه،ألن  ينام  آمن 
يُكْم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه( )األنفال: 11(، وسيظل هذا املقاتل يف شدٍّ نفسي، إىل يوٍم جديد يبدأ  تعاىل: )ِإْذ ُيَغشِّ
من  حالة  يف  سيبقى  أمريكي  جندي  كل  فإن  أنفه،  عن  رغمًا  تأديته  منه  املطلوب  والواجب  العمل 
التوتر واليأس والشعور بعدم جدوى ما يقوم به، وبالتالي فهذا ما يفسر لنا عمليات الفرار واإلنتحار 
القواعد  داخل  اإلنتحار  عمليات  عن  فضاًل  اجلندي،  خدمة  إنتهاء  بعد  حتى  أمريكا  يف  حتدث  اليت 

العسكرية يف العراق وأفغانستان وغريها.

كان قائدنا جييُد استخدام احلرب النفسية أو حرب األعصاب، وكان يستخدم هذا األسلوب كأداة 
من  حالة  ألجياد  جاهداً  حياول  وكان  األمريكان،  اجلنود  وثبات  ومعنويات  أعصاب  على  للتأثري 
بزمام  ميسك  أن  الدوام  على  وحياول  عليهم  إرادته  يفرض  فكان  صفوفهم،  يف  والتذمر  اإلنشقاق 

املبادرة ليجعل من يقابله يف وضع الدفاع.
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وما هي إال فرتًة وجيزة فتحقق لقائدنا مبتغاه، ووقع اجليش األمريكي يف فخ املنية، فارسلوا آليتان 
نوع همر على متنها أحد عشر من أفضل قناصة مشاة البحرية )املارينز( من الفرقة 4 للكتيبـــة 3، 
 )3rd Battalion، 25th Marine Regiment، 4th Marine Division، Marine Forces Reserve(
بقصف  يقوم  من  لقنص  الصحراء  يف  كمني  نصب  مهمتهم  وكانت  حديثة،  سد  يف  املتمركزة 
قاعدتهم وإنهاء هذا الكابوس املزعج املتمثل بالصواريخ وقذائف اهلاون اليت حولت ليلهم إىل نهار، وقد 
جهزهم اجليش األمريكي بأفضل أسلحة القنص، وبذلك جنحت خطة القائد أبو الوليد إبتداءاً يف 
استدراج األمريكان وأنزاهلم وسط الصحراء وكان الصيد دمسًا جداً، يف الوقت ذاته الذي كان فيه 

قائدنا وجنوده من سرية عثمان بن عفان على إستعداٍد تام ويف حالة التأهب.

أمر  للغزوة  اخلروج  وقبل  عنه،  اهلل  رضي  عفان  بن  عثمان  سرية  اجلهاد  شباب  ومعه  القائد،  ز  جتهَّ
خرباء  إبالغ  واآلخر  طارئ،  وقوع  إلحتمال  املاهدين  جيع  إستنفار  أحدهما   .. بأمرين  مقاتليه 
أساليب  باستخدام  الناسفة اجلديدة واليت مت تصنيعها  العبوات  بإنزال  اهلندسية  بالورشة  التصنيع 

متطورة وخبلطات تفجريية غري تقليدية ليتم جتربتها يف الساحة ألول مرة إن دعت احلاجة هلا.

 [[-  آثار الدمار الذي أنهك القوات األميركية بواسطة العبوات المتطورة

 
ويف هذه األثناء كانت نفس أبو الوليد حتدثه بأنه سيالقي ربه يف هذه املعركة ولن يرجع منها .. 
العملية  .. ثم خرج يقود هذه  الوداع األخري  لذلك أوصى إخوانه ومن قبلهم أهله وودعهم مبا يشبه 
مع أربعة من خرية رجال هذه السرية للهجوم املباغت على تلك القوات، وقد أوصاهم وشدد عليهم 
خاطف  هجوم   .. هو  فحواها  كان  ببساطة  واخلطة  األعداء  من  عليهم  اهلل  يفتح  ما  أسر  مبحاولة 
وبقوة ثم اإلثخان مع شدة التقتيل، حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى، فال تعود به قدرة على هجوم أو 
دفاع، ويف تلك اللحظة حتديداً يؤسر منهم ما يشاء اهلل وُيشُد وثاقه، والعملية كانت أقرب ما تكون 

إىل اإلستشهادية ومسيت بغزوة اجلزيرة ونفذت بتاريخ 1/آب/2006 املوافق  25/ جادي االخرة/1426.
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العملية كانت تقتضي تسلل مخسة من املاهدين ممن هم على مستوى عالي من اخلربة والتدريب 
عليها  يتمركز  اليت  التلة  أو  املرتفع  إىل  منخفضة  منطقة  من  الوليد(  أبا  )وبضمنهم  واجلاهزية 
املارينز إال واملاهدين على بعد أمتار  األمريكان، وبالفعل وحبركة خاطفة مل يشعر بها قناصة 
قليلة جداً منهم ووابل الرصاص ينصب عليهم من كل جانب .. ومع كل هذا مل يسلم أيًا من اجلنود 
األمريكان نفسه، حيث أن هذا عقيدة عندهم، فكل الغربيني الذين يدخلون العراق حتى وإن كانوا 
من غري العسكريني كاملرتجني والصحفيني وما شابه مت تعبئتهم وُغسلت عقوهلم بأن املاهدين يف 
حال متكنوا منهم فمصريهم الذبح، ومبا يف ذلك من عذاب وذل لصاحبه والبلد الذي ينتمي إليه على 
عكس من ال يسلم نفسه، وإن قتل بالرصاص دون التسليم فهو أسهل له وفيه مفخرة له ولبلده، فرد 
األمريكان على أسلحة املاهدين لذلك واصل اإلخوة الرمي وبدون توقف، فتمكنوا من قتل مثانية 
الفور، ويف هذه األثناء مت أسر أحدهم كان قد أصيب بعدة طلقات جبسمه بينما رأسه  منهم على 
سليم، ومن احملتمل أن يكون اإلثنني الباقني أصيبوا لكنهم مل يقتلوا إال أنهم استطاعوا التسرت خلف 
ساتر على بعد مسافة أثناء املعركة ثم متكنوا من الفرار الحقًا وعند اهلل العلم أنهم جنوا .. بينما مل 

يصب أي من املاهدين بهذه العملية، فكانت نصراً مؤزراً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

انتشر  ما  فسرعان  هلا،  مصوٍر  شريٍط  مع  الغزوة  هذه  فيه  تبنت  بيانًا  األنصار  جاعة  نشرت  بعدها 
اخلرب يف احملطات اإلعالمية كانتشار النار يف اهلشيم، وهِلول األمر فأن الكونكرس األمريكي إضُطر 
 killed by enemy small-arms fire in an( إىل اإلعرتاف باهلجوم ومقتل 5 من قواته وأسر السادس

ambush outside Haditha، Iraq( ونشر أمسائهم وتفاصيلهم وهم كل من:

     - Lance Cpl. Roger D. Castleberry Jr - Austin، Texas
     - Lance Cpl. Daniel N. DeyarminJr - Tallmadge، Ohio
     - Sgt. -  David J. Coullard Glastonbury - Connecticut
     - Nathaniel S. Rock - Toronto، OhioSgt.
     - Lance Cpl. Brian P. Montgomery - Willoughby، Ohio
     - Cpl. Jeffrey A. Boskovitch- Seven Hills، Ohio

  

  [[-  صور المارينز :  1. العريف روجر كاسلبري ــ والية تكساس
                                  2. العريف دانيل ديرمن ــ والية أوهايو

                                  3. الرقيب ديفد كلورد ــ والية كونيتيكت
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  [[-  صور المارينز :  4. الرقيب نثينال راك  ــ والية أوهايو
                                   5. العريف براين مونتكومري ــ والية أوهايو 

                                   6. العريف جفري بوسكوفج ــ والية أوهايو » وهو األسير«

* ابو مسلم العزاوي: يف مثل هكذا عمليات ضمن اإلسرتاتيجية العسكرية خلرباء اجلهاد امليدانيني، 
جيب أن يكون الوقت املستغرق لتنفيذ تلك العملية حمسوب بالثواني وليس الدقائق، ألن قوات املارينز 
زر  بكبسة  تصيبهم  طارئة  حالة  وأي  حديثة،  يف  األمريكية  القواعد  مع  مباشر  بإتصال  مرتبطة 
وخالل وقت قصري تساَند هذه القوات بطائرات لتغطية وحصار، ومبا أن األرض منبسطة وصحراءها 
فإن  ذلك  وخالف  الطائرات،  وصول  قبل  كبرية  مسافة  املاهدون  يبتعد  أن  جيب  لذلك  مفتوحة، 
)يقفل على  فإنه مبصطلحات املاهدين يسمي  ــ  ييَزُهم  مَتْ ــ فقط  الطيار حينما يكشف املاهدين 

اهلدف، أو يضعه بالزائد( وبالتالي أينما ذهب .. فصاروخ بسيط ينهي اجلميع إال ما شاء اهلل.

يف أثناء اجتماع وفرحة املاهدين بهذه الغزوة، كان أبو الوليد حيسب حسابًا ما بعد ذلك، وَعَرَف أن 
اجليش األمريكي َسُينزُل قواته يف حماولة منه لتخليص من وقع يف األسر منهم، وللنكاية بأهالي 
تلك املناطق كونهم ميثلون حاضنة اجلهاد، لذلك أعد قائدنا العدة جلولة ثانية يبادرهم بها قبل أن 

حياصروه.
* حسام الشمري: املاهدين كانوا جمتمعني مساءاً يف نفس يوم العملية والفرح يغمرهم بنصر اهلل، 
بينما أبا الوليد كان همه همًا آخراً، وقال إلخوانه إن أيَّ جيش له أبسط مقومات العلمية العسكرية 
من املفرتض أن ال ُيْسَتْدَرج وُيْنِزُل جنوده يف عملية غري حمسوبة أو مل تدخل ِضْمَن ختطيطه، لكن 
ثم  ــ،  بروانه  مدينة  حلصار  اجليش  إنزال  يقصد  وكان  ــ  عدوه  من  تلقاها  ضربٍة  على  لرُيدَّ  فقط 
أغلب خططهم هي  أن  لنا  أثبتوا  والتجربة  الواقع  األمريكان من خالل  لكن  واصل كالمه فقال:  
العسكرية، لذلك أمر ثالثة من إخوانه املاهدين  املنظمة  ثأرية محاسية أقرب منها إىل اخلطط 
بأن يغادروا اجللسة ويتفقدوا العبوات الناسفة املزروعه، أجهزتها والبطاريات اليت بداخلها إن كانت 

حتتاج إىل تبديل أم ال .. إضافة إىل التأكد من متويهها وإخفاءها بشكل جيد.

املركز  مدير  بويالن(،  )ستيف  الفريق  أعلن   2005/8/3 بتاريخ  وحتديداً  فقط  يومني  وبعد  وبالفعل 
وبروانة  واحلقالنية  حديثة  مناطق  على  عسكرية  محلة  بدء  عن  املشرتك  األمريكي  اإلعالمي 
 3rd( )املارينز(  البحرية  مشاة  لقوات   4 الفرقة  من  مقاتل  ألف  تعداده  يبلغ  جّرار  جيش  مبشاركة 
Battalion، 25th Marine Regiment، 4th Marine Division، Marine Forces Reserve( بكامل 

.)Operation Quick Strike( معداتهم وأسلحتهم وآلياتهم  ُأطلق عليها إسم ــ الضربة السريعة ــ



20       

»Operation Quick Strike« صور حقيقية من الحملة األميركية على حديثة  -]]  

يف احلقيقة إنَّ هذه احلملة بهذا العدد املهول فاقت كل التصورات والتوقعات، ولكن مع ذلك حترك 
أبو الوليد بسرعة وأعطى جلنوده اإليعاز لضربة تفجريية قوية ومن ثم اإلنسحاب السريع وإخالء 
الناقالت  املنطقة بأكملها، وعند وصول األعـداء إىل هضبة مدينة بروانة، إختار املاهدون أكرب 
هائل  إنفجار  فحدث  التفجري،  شديدتا  عبوتان  عليها  وفجروا  للجنود  محاًل  وأكثرها  األمريكية 
ُدمرت على إثره ناقلة جنود بأكملها، وحتولت إىل قطع متناثرة وظلت حترتق مبن فيها وأعطبت 
َر اإلخوة الذين نفذوا هذه العملية خسائر العدو البشرية مبا يقارب الـ  آلية أخرى وقتل من فيها، وَقدَّ

25 جندي أمريكي .. وبهذا متكن أبا الوليد من قلِب معادلِة الضربة السريعة، فولدت ميتة.

العمليتني أفقدت اجليش األمريكي صوابه، وانهارت معنوياته، وتصدرت نشرات األخبار على  هذه 
حمور  على  التحليالت  وتركزت  العراق،  يف  األمريكي  باجليش  حلَّ  ما  أجع  العامل  فضائيات 
إنسحاب القوات األمريكية من العراق، وعمومًا فلشدة بأس التفجري والعدد الكبري الذي قتل فيه، 
إضافة إىل نكاية الغزوة اليت سبقتها، إضطر اجليش األمريكي إىل أن يعرتف مبقتل 14 من مقاتليه 

وهم كل من: 
          - Sgt. Justin F. Hoffman ……. Delaware، Ohio
          - Cpl. David Kenneth J.Kreuter ….. Cincinnati، Ohio
          - Lance Cpl. Aaron H. Reed ….. Chillicothe، Ohio
          - Cpl. David S. Stewart…… Bogalusa، Louisiana
          - Lance Cpl. Edward A. Schroeder II ….. Columbus، Ohio
          - Lance Cpl. William B.Wightman …… Sabina، Ohio
          - Lance Cpl. Kevin G.Waruinge …. Tampa، Florida
          - Lance Cpl. Grant B. Fraser …….. Anchorage، Alaska
          - Sgt. Bradley J. Harper……. Dresden، Ohio
          - Lance Cpl. Michael J. Cifuentes ….. Fairfield، Ohio
          - Lance Cpl.Christopher J. Dyer …… Cincinnati، Ohio
          - Lance Cpl. NicholasWilliam B. Bloem ….. Belgrade، Montana
          - Lance Cpl. Eric J. Bernholtz ……. Grove City، Ohio
          - Lance Cpl. Timothy M. Bell Jr. ……. West Chesterfield، Ohio
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 [[-  قتلى الجيش األميركي الذين اعترف بهم : 

  1. الرقيب جوستن هوفمن ... من والية أوهايو
 2. العريف ديفيد َكنيث ... من والية أوهايو

 3. العريف آرن ريد .... من والية أوهايو
 4. العريف ديفد ستورت .... من والية لويزيانا
 5. العريف أدويرد شرودر ... من والية أوهايو
 6. العريف وليام وايتمن ... من والية أوهايو
 7. العريف كيفين ورينج ... من والية فلوريدا

 8. العريف كرانت فريزر ... من والية آالسكا
 9. الرقيب برادلي هاربر ... من والية أوهايو

 10. العريف مايكل سيفوينتس ... من والية أوهايو
 11. العريف كريستوفر داير ... من والية أوهايو

 12. العريف نيكلس وليام ... من والية مونتانا
 13. العريف أيرك بيرنهولتس ... من والية أوهايو

 14. العريف تمثي بيل ... من والية أوهايو



* ابو مسلم العزاوي: العملية اآلن أصبحت مزدوجة، أي مل يفق األمريكان من الضربة األوىل اليت 
اعرتفوا مبقتل ستة من جنودهم، ثم تلتها ضربة أخرى اعرتف العدو فيها مبقتل أربعة عشر جندي 
من جنوده، ومل يتخيل أنَّ عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق حتول آلية مدرعة كاملة إىل 
قطع منصهرة متناثرة .. لذلك بعد حدوث اإلنفجار هبطت املروحيات لنقل أشالء القتلى واجلرحى، 
ثم أنزلوا خرباء لتحليل نوعية املواد املستخدمة يف هذه العبوة .. أما حنن فنقول: إن اهلل عزَّ وجل يقول:  
)َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهللََّ َرَمى( )األنفال: 17(، وقد تكون دعوة داٍع صادق أجاب اهلل دعوته وأدت إىل ما 
حدث ..  بالتالي فإن هذه العمليتني جّسدت كل معاني الذل واإلنكسار واخليبة واهلزمية يف اجليش 

األمريكي، وعرف يقينًا بأنه يقاتل أناس هلم عقول وخربة عسكرية.

 [[-  صورة حقيقة لعملية المدرعة التي قتل فيها 14 جندي أميركي

وهذه التطورات جعلت قادة اجليش األمريكي يف وضٍع حرٍج جداً، باألخص وأنَّ شعوراً جتدد وانتعش 
لدى اجلنود األمريكان يف العراق بأن اإلنسحاب بات وشيكًا، لذلك فاملسألة هنا تعّدت حدود وزارة 
الدفاع األمريكية، ولقطع دابر هذا الشعور كان البد أن تتحول املهمة إىل أعلى رأس اهلرم يف اإلدارة 
األمريكية واملتمثل بالرئيس بوش نفسه، حيث اضطر صاغراً للخروج يف مؤمتر خاص وكان من 
بني كالمه )أنَُّه لن يسحب قواته من العراق إال عندما تنتهي املهمة(، وبذلك عاد اجلندي األمريكي 

إىل حالة اليأس واإلحباط اليت يعيشها من جراء هذه احلرب.

ورغم هذا اإلثخان، وبينما كانت جراحهم تنزف، واصل اجليش األمريكي َمِسريُه حنو حماصرة 
عشوائية  إعتقاالت  محلًة  فشنَّ  لإلنتقامية،  تكون  ما  أقرب  هي  عملية  يف  بأكملها  حديثة  مدينة 
للكثري من الشباب، بل وحتى الشيوخ، وكل من اعتقل ُعده يف حينها من جاعة األنصار، حتى أعلن 
اجليش األمريكي آنذاك اعتقال 185 شخص من جاعة األنصار، بينما يف الواقع أننا مل نفقد أحداً 
من جماهدينا !! ولكن كان البد من هذا األمر حتى يثأر اجليش األمريكي )على املستوى اإلعالمي 
ولو  املعنويات  ويرفع  اإلعتبار  يرد  وبالتالي  عامة  بصورة  والعامل  خاصة  بصورة  جنوده  أمام  فقط( 
من شيء وهمي، وهذا خري دليل على مدى اإلنهيار الذي حلَّ بالعدو، ومن هذا املثال البسيط لكم أن 
تعرفوا كيف امتلئت سجون األمريكان كأبو غريب وبوكا وكروبر بعشرات اآلالف من املسلمني 
الذي ال ذنب هلم وألصقت التهم إليهم جزافًا .. ولو وصل األمر إىل هذا احلد لكان بعض الشرِّ أهون، 
ولكن حينما تزداد جراحهم، فقد يصل طغيانهم إىل حالته اهليستريية فيقوم بعمليات إعدام متعمدة 
واليت قتل اجليش   2005/11/19 بتاريخ  اليت وقعت  بدون تفريق بني طفٍل وامرأة وشيخ، وما احلادثة 
األمريكي فيها عوائل كاملة يف حديثة واليت مسيت فيما بعد )جمزرة حديثة( عنا ببعيد، بالتالي 

لو أردنا الدخول يف تفاصيل املازر األمريكية لتطلب األمر منا اىل جملدات كاملة.  
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احلقيقة إنَّ هذه العملية كانت ترجة واقعية ملا كان يعبأ له القائد أبا الوليد، وكانت دافعًا معنويًا 
للمجاهدين يف العراق عمومًا وجماهدي األنصار خصوصًا لتوسيع النزال وتكثيف العمل على القوات 
زلزلت  كيف  أعينهم  بُأِم  ورأوا  واألرض،  السموات  ملك  من  مؤزراً  نصراً  ذاقوا  أن  بعد  األمريكية، 
الصليبية بأكملها مع كل من حتالف معها، وصار عند املاهدين  الدولة  عملية بطولية كيان 
يقينًا بأن من كان اهلل معه .. فال يهم من يكون عليه،  فقابلوا عَدَد عدوهم بالشجاعة، وُعَدَدُه باإلميان 
والثقة بنصر اهلل، فتهاوت أمام ذلك كفة القوة املادية، وواجهت القوات األمريكية بعد هذه الغزوة 
سياًل عارمًا من اهلجمات املكثفة بالعبوات الناسفة واإلشتباكات والقصف بالصواريخ وقذائف اهلاون، 
فصار نزيف الدم األمريكي ال يتوقف يف تلك املناطق، وقد كان من بني ما توصل له املاهدون بعد 

غزوة اجلزيرة التالي: 

 * التخطيط كان غاية بالدقة ونفذ بنجاح تام. 
 * إنهيار كامل القوات األمريكية املتواجدة، بعد أن ملست بسالة وشجاعة أسود التوحيد والعقيدة.

 * سرعة  تُنفيذ العملية كانت كفيلة بإفشال كل اإلمدادت اليت وصلت لألمريكان بعد حني.
 * مل تتمكن قوات املارينز رغم عدتهم وعديدهم من إصابة أيًا من املاهدين فضاًل عن قتله.
 * أسر جندي أمريكي من قوات املارينز وجلبه اىل مقرات املاهدين ولو أنه هلك بعد حني.

 *  متكن أبا الوليد من إدخال قناصات أمريكية متطورة إىل جنوده سببت لألمريكان اهلالك الحقَا، 
فيما بات يطلق عليه قناص حديثة، ولو تكلمنا عن هذا اجلانب فقط فلن  تكفي الصفحات.

وهنا البد لنا أن نذكر جانبًا من الرؤية اإلعالمية عند هذا الرجل وكيفية أدارته لإلعالم يف منطقته، 
وكمثال عملي فأن توثيق العمليات كان مهمًا جداً عنده، وبالتأكيد ضمن املمكن واملستطاع، فأنه 
كان ال خيرج لعملية إال وكان خيرج معه أخ إعالمي أو اثنني ليقوموا بتصوير العملية، وكأنهم 

ضمن كادره اخلاص.

عاد  أن  وإىل  العصر  وقت  يف  تفاصيلها  بكل  انتهت  سابقًا  تفاصيلها  ذكرنا  اليت  اجلزيرة  فغزوة 
املدينة  استنفرت وطوقت  العملية  بعد هذه  األمريكية  والقوات  الليل  املاهدون إىل مقراتهم حلَّ 
بالكامل وأغلقت خمارجها ومداخلها، وألن قائدنا يدرك أهمية اإلعالم ودوره يف فضح العدو وبيان 
خوره وما هلذا العمل من تأثري سليب على معنويات جنوده، أَمرَ أبو الوليد األخ اإلعالمي هناك بالتوجه 
حااًل لتوصيل شريط العملية لغرض نشره على وجه السرعة، وكان أقرب مركز إعالمي مركزي 
لألنصار هو يف مدينة الرمادي، وكان هذا األمر أقرب للخيال، ألنه يف احلالة الطبيعية مل يتبقى 
 ،!! املدينة  والقوات األمريكية مستنفرة ومطوقة  تقريبًا، فكيف  التجوال سوى ساعتني  على حظر 
لكن مع ذلك استجاب األخ اإلعالمي لألمر وتوكل على اهلل وذهب إىل الكراج العام للبحث عن سيارة 
أجرة تنقله إىل مدينة الرمادي، فاستغرب الناس وقالوا ألخونا اإلعالمي بالنص هل أنت )مستغٍن عن 
نفسك( حتى خترج يف هذه الليلية ؟!، ومل يقبل أحد اخلروج مع األخ سوى رجل طلب ثالثة أضعاف 
السعر وعلى أن يتكفل األخ يف إقناع األمريكان خبروجه من املدينة، فوافق األخ يف احلال وانطلقا، فما 
أن وصلوا إىل أسوار املدينة استوقفتهم القوات األمريكية وأمرتهم بالرتجل عن السيارة ففتشتهم 
تفتيشًا جيداً )وكان األخ بالتأكيد قد خبأ الشريط يف مكان ال خيطر على البال(، فلما تأكدت أنهم 

ال حيملون سالح أمرتهم بالرجوع فوراً إىل داخل املدينة وإال اعتقلتهم.
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ــ بأن لديه إمتحان مهم يف كليته صباح اليوم  ــ وكان جييد اإلنكليزية  تكلم معهم األخ اإلعالمي 
التالي وأي تأخري قد يسبب حرمانه منه، بالطبع فإن األمريكان ال يعريون اهتمامًا ألصحاب احلاالت 
املرضية الطارئة ويرتكون الشخص ليموت يف بيته، وال يدعوه يصل إىل املستشفى، فكيف مبسألة 
هي أهون بكثري من ذلك، ولكن قدر اهلل وما شاء فعل فقد كان لتأثري كالم األخ باللغة األنكليزية 
وقعًا عليهم فتشاور هذا اجلندي مع ضابطه، ثم مسح لألخ باخلروج، ففرح األخ أميا فرح ثم انطلقا 
وبعد أن قطعوا ما يزيد عن نصف املسافة حانت ساعة حظر التجوال، وهنا البد هلم من التوقف ألن 
التوقيت، فطرقوا باب رجٍل يقُع بيته على  الطائرات األمريكية تقصف كل من يتحرك بعد هذا 
قارعة الطريق واستأذنوه باملبيت إىل الفجر فأَذَن هلم الرجل، وأحضر هلم العشاء وأكرمهم، وما أن 

حلَّ الفجر حتى صلوا الفجر وانطلقوا ويسر اهلل هلم الوصول بسالم.

ويف متام الساعة 7:30 تفاجئ اإلخوة بقدوم إعالمي مدينة حديثة، فأخربهم عن العملية وأبلغهم 
املسؤول  قرر  الالزم  اختاذ  فبعد  وبالفعل  ممكن،  وقت  بأسرع  العملية  نشر  بضرورة  قائده  بوصية 
اإلعالمي يف حينهـا عمل مونتـاج بسيـط وسريع ونشر العملية يف احلال على شبكـة اإلنرتنت، ونشرت
                                  بنفس اليوم أي اليوم التالي من العملية، فكان وقعهـــا على القـــوات األمريكيـــــة 

                                     أشـــد، فاضطـــرت القــوات األمريكيـــة يف حينهـــا إىل اإلعرتاف بالعملية.

	  بعـد هـذه العملية استجمـع األمريكان كـل طاقاتهم اإلستخباراتيــة، فعلموا 	 	
أن القائد العسكري لألنصار هو من خطط ونفذ عملية اجلزيرة، فحّركوا عليه  	 	
	 جيش من العمـالء واجلواسيس ملعـرفة هويتـه احلقيقيـة، وكــان هلـم ذلك بعد  	
	 حني، فجعلوه علـى رأس قائمة املطلوبني وبإمسه الصريح وخصصوا ملن يدلــــي  	
	 مبعلومات عنه مغريــات كثيـرة .. وأصبح شغلهم الشاغل هو اإلمساك به لرُيدُّوا  	
	 على جاعة األنصار ضربتهم، وكأن املسألة أصبحت ثأرية شخصية بني فرٍد  	
وجيش بأكمله، وملا شاع األمر وانتشر كان البد لقيادة األنصار أن تعاجل املوقف،  	 	
	 لذلك مل يكن مفاجئًا أن تصــدر األنصــار أمــراً فوريـًا إىل أبا الوليد بتحويل مقر  	

	  قيادته خارج مدينة حديثة. 	

الضفة  .. صغريٌة حبجها كبريٌة بتارخيها، تقع مدينة هيت على          مدينة هيت 
عدد  ويبلغ  بغداد،  العاصمة  عن  كيلومرت   190 بعد  على  الفرات  لنهر  الغربية 
سكانها ما يقارب 120 ألف نسمة، وهي مدينة وهبها اهلل خريات كثرية، فأرضها 
اخلصبة وبساتينها العامرة جعلت منها مدينة خضراء ذات هواء عليل، ولثمارها 
مذاق خاص يف لذته، فيها مساجد كثرية، وفيها منارة قائمة إىل يومنا هذا 
ينسب بنائها إىل عهد خالفة الفاروق عمر رضي اهلل عنه، كما وهبها اهلل عينًا 
طبيعيًا من الكربيت أصبحت فيما بعد منتجعًا يقصده الناس للعالج من كل 
أطيب  من  فهم  أهلها  أما  مداواتها،  عن  الطب  عجز  اليت  اجللدية  األمراض 

الناس معاشرًة وأهُل خنوٍة وشجاعٍة وكرم.

  [[-  منارة هيــت
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هذه املدينة كانت اإلختيار األنسب ملقر القيادة اجلديد، ومل يكن أبا الوليد يف هذه املدينة غريبًا بل 
من  املعركة  إدارة  وكانت  بيوتهم،  له  يفتحوا  أن  قبل  قلوبهم  له  ففتحوا  وإخوانه،  أهله  بني  كان 
مدينة هيت قد أعطت دافعًا وزمخًا من اهلمم ملاهدي تلك املدينة، فانتعش العمل اجلهادي هناك 

وتوالت الضربات تلو  الضربات، ومل يكن حال األمريكان يف هيت بأفضل من حاهلم يف حديثة.

  [[-  مدينة هيــت

ودارت األيام واستمرت وترية العمليات العسكرية مبختلف أشكاهلا بالتصاعد، إىل أن ارتكب اجليش 
اغتصاب وقتل وحرق أختنا عبري اجلنابي  األبدان، وهي حادثة  األمريكي حادثة بشعة تقشعر هلا 
ذات األربعة عشر ربيعًا .. هذه احلادثة ليست غريبة على الصليبـيني فهم ارتكبوا ويرتكبون األفضع 
منها، ولكنَّ الذي ميََّز هذِه احلادثة أنها ُأْعِلَنت على املأل، واعرتف اجليش األمريكي بها وأظهر الفاعل 
بغض النظر إن كان هذا اإلعالن مقصود أم ال، وقد مسع بهذه احلادثة املسلمني يف مشارق األرض 
ومغاربها ولكنها عدت عليهم كخرب مؤمل .. سبحان اهلل .. ومل ال ؟!، فكل يوم مير على أمتنا املسلمة 
تسمع منها وترى فيها الكثري من الوقائع املفجعة، وإذ باملسلمني من كان ذا همٍة وخنوٍة منهم يتأثر 
يف قلبه ولكن سرعان ما يزول هذا التأثر ويعود إىل اللعب واللهو والتجارة، وكما قال عليه الصالة 
والسالم: )يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها، فقال قائل:  ومن قلٍة حنن 
السيل، ولينزعن اهلل من صدور عدوكم  أنتم يومئٍذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء  ؟ قال:  بل  يومئذ 
املهابة منكم، وليقذفنَّ اهلل يف قلوبكم الوهن، فقال قائل:  يا رسول اهلل ! وما الوهن ؟ قال:  ُحب الدنيا 

وكراهية املوت( )رواه أبو داوود يف سننه(.

بعد هذه احلادثة نفذ املاهدون يف خمتلف مناطق بالد الرافدين موجة من العمليات والغزوات ضد 
ودياىل  احللة  يف  عمليات  فنفذت  العفوية،  إىل  أغلبها  متيل  كانت  وأذنابهم  وعمالئهم  األمريكان 
تنفيذ  على  يصبُّ  ختطيطه  فكان  الوليد  أبا  القائد  أما  وغريها،  الدين  وصالح  وكركوك  واملوصل 
غزوة جديدة على األمريكان على غرار غزوة اجلزيرة، لتكون مبثابة رد عملي على اغتصاب أختنا 

عبري بنت احملمودية وكذلك كل أخواتنا املسلمات يف سجون العدو.
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                                                                         بنت المحمودية .. عبير قاسم الجنابي في طفولتها   -]]

* ابو مسلم العزاوي: جع أبا الوليد كل القادة امليدانيني يف املنطقة وشاورهم باألمر، ومت التخطيط 
عبارة  اهلدف  وكان  التنفيذ،  إال  يبقى  مل  حبيث  بالغة،  وبدقة  مستفيضة  دراسة  العملية  ودراسة 
عن ثكنات للقوات األمريكية على شكل خيام للرصد، واختار أبا الوليد 12 جماهداً معه وخطب بهم 
خطبة كانت بالنسبة له هي مبثابة آخر كالمه يف حياته مع جنوده، وسبحان اهلل فمن املعلوم أن 
الرجل كان قائداً ميدانيًا وخبرياً عسكريًا لكن باملقابل كان علمه الشرعي بسيط فلم يكن يومًا شيخًا 
الوقت كان كالمه مؤثراً جداً وكان قبل كل عملية خيطب باملاهدين  لكنه بنفس  أو خطيبًا، 
ويعظهم من باب تقوية عزائمهم وشحذ هممهم وتصفية النية هلل، فرتى أثر هذه الكلمات ترتجم 

على جنوده بإميان وتوكل على اهلل وبأس وقوة.

الدوالب .. قرية صغرية تابعة لقضاء هيت تبعد عن مدينة هيت ما يقارب الــ 40 كيلومرت، أهلها أناٌس 
بسطاء يعتمدون على الزراعة بالدرجة األوىل يف معيشتهم.

عند الشارع الرئيسي قرب منطقة الدوالب، إختار األمريكان موقعًا يتخذونه وهو عبارة عن خيمة 
نصبت كموضع هلم إضافة إىل موقع رصد يبعد عن املوضع ما يقارب الـ 50 مرت، وهذا املوضع كان 
هدف العملية اجلديدة،فتم اإلعداد والتهيئة هلذه الغزوة ــ اليت هي مبثابة عملية إستشهادية ــ متامًا 
كما مت اإلعداد لغزوة اجلزيرة، وبتاريخ 2006/7/9وحتديداً يف الساعة الثانية بعد الظهر،إنطلق 13 
واإلشتباك  األمريكية  القوات  على  املباشر  اإلنقضاض  ومت  اهلجوم،  لتنفيذ  الوليد  أبا  بقيادة  بطاًل 
معهم، ومل يتمكن اجلنود األمريكان إبتداءاً من أن يرفعوا رؤسهم فضاًل عن أن يردوا، وتكبدوا خسائر 
يف صفوفهم، ولكن شاء اهلل أن مير رتل لقوات أمريكية أخرى على بعد مسافة وعلى اجلهة املقابلة 
من موقع اهلجوم، فلعبت تلك القوات دور اإلسناد جلنودهم، وشاء اهلل حلكمته الواسعة أن يتم اإلجهاز 

على اإلخوة املاهدين من اخللف.

عمليــــة  صــــدى  كـــان  اهلامشـــي:  بكـــر  ابو   *
على  وقُعُه كبرٌي جداً  للطفلة عبري  اإلغتصاب 
مسألة  الِعْرض  مسألة  ألن  املاهدين،  جيع 
األمر  نأخذ  إذا مل  املسلمني، حتى  غريزية عند 
هذا  عندهم  عرفًا  فالعرب  شرعية  ناحية  من 
الفعل كبري جداً، فكيف إذا كان اإلغتصاب من 
صليبـي أمريكي ؟! فكيف إذا مت قتل الضحية 
بعد اإلغتصاب ؟! فكيف إذا مت حرق اجلثة بعد 
القتل ؟! فكيف إذا خرج املغتصب يتفاخر بفعله 
اإلخوة  الكثري من  األمور حفزت  .. كل هذه  ؟! 
ومن بينهم أبا الوليد وهو الذي ال يرضى بالذل، 
عملية  وتنفيذ  لتخطيط  ضيم،  على  ينام  وال 
جنوداً  يأسر  أن  وبعزمية  فيها  اهلل  يدعو  كان 

من األمريكان.
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* ابو مسلم العزاوي: كان التخطيط للعملية على مستوى عالي من الدقة، ومت حساب كل شيء 
وأرسلت ثالث سيارات استطالع قبيل تنفيذ العملية، ولكن وبكل بساطة شاء اهلل عزَّ وجل، وحسمت 
املعركة بعد أن أصبح املاهدون بني مرمى نريان العدو من األمام واخللف، فقتل القائد احملنك أبا 
الوليد وأربعة من رفاقه »رمحهم اهلل رمحة واسعة«، وبعد انتهاء العملية مل جيد األمريكان صعوبة 
تذكر يف متييزه من بني القتلى عن طريق جواسيسهم، وبعد التعرف على هويته فرح األمريكان 
فرحًا عظيمًا، وأحسوا بأنهم صنعوا إجنازاً كبرياً، ألن من قتلوه هو من أراهم النجوم يف الظهرية إن 

صح التعبري، وأبكاهم الدموع دماء، واملسألة بالنسبة هلم أصبحت كالثأر ورد اإلعتبار.

 [[-  القائد أبو الوليد وإخوته قد أفضوا إلى ربهم

ووقع  يديه،  من  تفلت  مل  والكامريا  رفاقه  مع  املصور  األخ  وقتل  مرئيًا،  موثقة  العملية  هذه  كانت 
التصوير بيد األمريكان فيما بعد، وفيه جمريات األحداث بأكملها، وزاد األمريكان بعد ذلك وقاموا 
بتصوير اإلخوة من بعد مقتلهم صوراً فوتوغرافية، ولغباءهم قاموا بنشر ذلك على شبكة اإلنرتنت، 
يف  يقابلونهم  من  طبيعة  يعرفون  وال  أغبياء  أنهم  جداً  كثرية  مبواقف  أثبتوا  األمريكان  ..إن  نعم 
جيش  أي  منها  ويستنكف  يأنف  منحطة  ساقطة  عبارات  عليه  أضافوا  مرئيًا  فلمًا  نشر  فتم  القتال، 
يتمتع بأبسط مقومات األخالق العسكرية، ظنًا منهم أن هذا األسلوب وصور اإلخوة ودماءهم تروي 
األرض سرتدع اآلخرين من بعدهم .. وما دروا أن هذِه الصور وهذِه الدماء ما هي إال دليل على مصداقية 
أصحابها، وإنَّ الشهيد عندنا تنشرح له الصدور، كيف ال وهو مشعاًل يضيء لألجيال الطريق، وإننا 

كأعالميني كنا بأمس احلاجة هلذه املشاهد لتكتمل غايتنا وهدفنا من هذا املوضوع.

[[-  األخ المصور وسالحه ال زال بين يديه »كاميرا« مع بقية اإلخوة قد أسلموا الروح إلى بارئها
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إنها النفوس الشريفة ال ترضى من األمور إال أعالها، ولو كان يف ذلك أذاها، ففاضت روح أبا الوليد 
إىل بارئها، بعد أن تلقى رمحه اهلل إطالقات عدوه بصدر رحب وكأنه ينتظرها، وفارق دنياه يف أشرف 

وأطهر موقف يقابل به العبد ربه، ولسان حاله يقول:  
ننــزل باملــوت إذا املــوت نـــــزل    ***    املوت عندنا أشهى من العسل

 [[-  أبو الوليد يشرح الخطة لجنودة قبيل تنفيذ آخر عملية لهم

َرَحَل القائد إىل خالقه، وقد أذل إمرباطورية الروم يف هذا العصر، ويف عنقه قائمة تفوق يف تعدادها 
املائة أمريكي كان سببًا يف مقتلهم، ويكفيه ذلك فخراً .. إن تقبلها اهلل عزَّ وجل منه، َرَحَل القائد وقد 
خترج على يديه أبطال يسريون على دربه، ويواصلون مشواره ليصلوا إىل هدفهم املنشود، وأن مسرية 

اجلهاد أعظُم وأجُل من أن تتوقف مبوت أحد.

وأفغانستان  وفلسطني  العراق  يف  وقادته  اجلهاد  أبطال  يا  وأمراءًا،  وقادًة  جنوداً  األنصار  أسود  فيا 
والصومال والشيشان ومغرب اإلسالم ويف كل ساحات أمتنا الغالية .. إننا بعرضنا هلذه األحداث مل 
يكن هدفنا األساسي أن نسرد وقائع من ما مضى وأن كانت وقائع مشرفة، أو أن نتطرق إىل سيـرة 
قائٍد فٍذ ُقِتَل يف ساحة النزال وأن كان واجبنا أن ال ُنِضيَع تاريخ األبطال من هذه األمة،  وإمنا غايتنا

العدو وذلته وهزميته نفسيًا ومعنويًا وحتى ماديًا.. أال  ُنَذِكَر بأقصر الطرق لقهر  أن  األساسية هو 
وهي عمليات أسر مقاتليه وحلفائه والذي هو من صلب معاني النصر.

   [[-  إنهيار وإنكسار معنويات الجيش األميركي 
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  [[-  األسير األميركي »بو روبرت« لدى طالبان 

.. يا أبطال اإلقتحامات ويا  .. يا أصحاب العزائم واهلمم العالية  فيا أهل الشجاعة واإلقدام والغلظة 
تذيقوا  أن  به  تقومون  هجوم  كل  أثناء  أعينكم  نصب  فاجعلوا  أمامنا  عدونا  هو  ها   .. الشهادة  عشاق 
عدوكم كأس الِذلِة واهلوان، فتأسروا منه ما يفتح اهلل عليكم، فواهلل إن األنفاس معدودة واآلجال 
دنياهم  على  يكونوا  فال  بالدنيا،  وخياطرون  باجلنة  ختاطرون  وإمنا  تتأخر،  وال  تتقدم  ال  حمدودة 
أحوط منكم على آخرتكم، وإن إخوانكم وأخواتكم يف السجون يأنون وال معتصم هلم، وإن هذه األمة 
فال  صفحاته،  أنصع  يف  ويسجلهم  باألبطال  ليفخر  التاريخ  وإن  البشائر،  هذه  مثل  لتنتظر  الثكلى 

يفوتنكم هذا الظفر.

لو كره  و  الدين  له  العمل خملصني  منا هذا  يتقبل  أن  القدير  العلي  اهلل  ندعوا  آخرا،  و ليس  أخريا 
الكافرون، و نسأله عزَّ شأنه أن جيعل كالمنا هذا سببًا الستنهاض املسلمني ورفع هممهم لرد العدو 

الصلييب الصائل ومن واله وأيده، ليعم شرع املسلمني يف ربوع العاملني .. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل وسلم على نبينا وقائدنا حممد وعلى آله وصحبه أجعني

*   *   *






